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Magukra maradtak
Szabó Sándor képviselő a csőd felé sodródó
településekről kérdezte a belügyminisztert.
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Raktárbázis épül
Fejleszt a szegedi Zoll-Platz Kft., óriási az
igény a logisztikai szolgáltatásokra.

Mivel közlekedtünk régen?
Rajtol a röplabda NB I.
Szinte ugyanazzal, mint most, csak kevés- Októberben a Vidux-Szegedi RSE férfi röplabdabé korszerű járművekkel.
csapata négy meccsen lép pályára.

Mécsesek égtek
A tizenegyedik óvoda is
a városháza előtt
újjászületett
II. Erzsébet tiszteletére

SZ

eptember
8-án elhunyt II.
Erzsébet
királynő, az Egyesült Királyság uralkodója. A királynőt
életének 97., uralkodásának 71. esztendejében érte
a halál nyári rezidenciáján.
Az uralkodóra emlékezhettek, róhatták le kegyeletüket
a szegediek egy szál virággal, gyertyával, mécsessel a
múlt hét végén a városháza
előtt felállított emlékponton
(képünkön). A megemlékezéssel Szeged testvérvárosa, Cambridge polgárait biztosíthatták együttérzésükről,
támogatásukról, szolidaritásukról a szegediek a gyászban.
Összeállításunk
a 6. oldalon

Bizonytalan évad jön
az elszabaduló energiaárak
miatt a szegedi színházban

A

pandémiás lezárásoknál is nehezebb időszak köszönthet a szegedi színházra a 2022/23as évadban az elszabaduló
energiaköltségek miatt. Az
évadnyitón Kovács Tamás
alpolgármester elmondta,
hogy az egekbe szökő energiaárak miatt minden önkormányzati fenntartású intézményt megvizsgálnak, és
oda igyekeznek forrásokat
átcsoportosítani, ahol arra
a legnagyobb szükség van.
A város a végsőkig kitart a
kulturális intézményeinek

működtetése mellett, mert
ebben a válságos időszakban még nagyobb szükség
van a művészetekre.
A szegedi szimfonikusok évadnyitóján Kozma
József, a kulturális bizottság elnöke hasonlóan fogalmazott: – Soha ilyen
nehéz év elé nem néztünk,
mint most. Sötét fellegek
gyülekeznek, mert mindent
elérő válság jön. A zenekart
fenntartó város sem látja,
miből tudja kifizetni a sokszorosára dráguló rezsit.
Bővebben
a 7. oldalon

Energiahatékony, korszerű, komfortos, szép – átadták a 390 millió forintból felújított
Tarjáni Óvodát, ami a tizenegyedik felújított szegedi óvoda. 2017 óta tíz óvoda újult meg
uniós forrásból és az önkormányzat saját költségvetéséből. A tizenegyedik korszerűsített intézményt múlt pénteken avatta fel Botka László polgármester Agócsné Frányó Márta óvodavezetővel (balról), Bartáné Tóth Mária óvodaigazgatóval és a gyerekekkel. Fotó: Iványi Aurél
Folytatás az 5. oldalon

Csodás repülőnapok Szeged egén

E

zrek látogattak ki múlt
hétvégén a szegedi repülőnapokra, hogy megcsodálják a hazai és nemzetközi légi produkciókat. A három
napot háromféle tematikával szervezték meg. Az országban egyedülálló éjszakai látványshow-val
ért véget az első nap. A művészetet és az élvonalbeli technológiát
ötvöző drónos fényműsor mindenki számára emlékezetes élmény
marad. A zenére koreografált drónos fényműsorral egyedi történeteket meséltek el a közönségnek.
Szombaton több mint tíz nemzet
pilótái érkeztek látványos bemutatókkal, köztük a Magyar Honvédség egy Gripen vadászgépe is. Vasárnap a programot helikopterek
zárták. Fotó: Szabó Luca
Folytatás a 4. oldalon
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Magukra hagyta a kormány
az önkormányzatokat
Az önkormányzatok magukra maradtak, a kormánynak, úgy tűnik,
semmilyen szándéka vagy konkrét terve nincs arra, hogy megsegítse a lehetetlen helyzetbe
került településeket. Ez derül ki a
Szabó Sándor szegedi országgyűlési képviselőnek adott belügyminisztériumi válaszból.

SZ

abó Sándor parlamenti képviselő Pintér Sándor belügyminisztert kérdezte írásban, mikor és
hogyan segíti a kormány az önkormányzatokat, hogy a települések
működőképesek maradjanak. A
kormányzat 2021-ben és az idén is
összesen 150 milliárd forinttal rövidítette meg az önkormányzatok
iparűzésiadó-bevételét. A megyei

jogú városok az elvont forrásaik
töredékét kapták vissza, mindös�sze 37 milliárd forintot, az sem világos, milyen elvek alapján. Januárban sem voltak kész a kompenzálás részletszabályai, az azóta
eltelt idő alatt a települések anyagi helyzete tovább súlyosbodott. A
megnövekedett energiaárak az önkormányzatokat a csőd felé sodorják, hiszen nem tudják biztosítani
az óvodáik, bölcsődéik, szociális,
kulturális és egyéb intézményeik
megnövekedett energiaköltségeit,
a működőképesség fenntartását.
Rétvári Bence államtitkár konkrét választ nem, csak kormányzati
propagandát írt arról, hogy a kormány a települések legnagyobb szövetségese, és hogy minden magyar
település számíthat a kormányra.
Felsorolja válaszában az iparűzési

adó kompenzációját, amiről a szegedi költségvetésből kiderül, tavaly
csak a töredékét kapta vissza a város, és idén is legfeljebb a 75 százalékát kapja vissza az önkormányzat,
ha érkezik pénz egyáltalán a következő hónapokban.
A működőképesség megőrzésére is van segítség a központi
költségvetésben az államtitkár
szerint: összesen 6 milliárd forint
az „önkormányzatok rendkívüli támogatása”, ezt hívták korábban
önhiki-nek. Szita Károly kaposvári
fideszes polgármester, a Megyei
Jogú Városok Szövetségének elnöke nyilatkozta a napokban, hogy az
energiaársokk csak Kaposvár költségvetésén több mint 5 milliárd
forintos lyukat ütött, a megyei jogú
városokén pedig összességében
nagyjából 100 milliárdosat.

Minden élelmiszer ára
az egekben

Hatósági áras tűzifa,
18 fok az állami
intézményekben
Egyelőre maradnak az ársapkák, és a távfűtés árát sem
emelik, legalábbis a lakosság számára. Tíz köbméter tűzifát pedig bárki kaphat szeptember közepétől hatósági
áron az állami erdőgazdaságoknál. A Kormányinfón mindenkit energiatakarékosságra intett a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Az érthetetlen rezsiszámlákat próbálta elmagyarázni, végül elnézést kért.

V

an bőven fa az erdőgazdaságoknál, erre alapozza
a kormány azt a
döntését, hogy szeptember
15-étől bárki vásárolhat tíz
köbméter tűzifát az erdőgazdaságoknál. Hatósági
árat állapítanak meg valamennyi fatermékre, átvételi
pontokat jelölnek ki, és ott
az erdőgazdaságok állítása szerint tíz köbméter fát,
ami egy átlag háztartás téli
fűtéséhez elegendő, biztosítanak a fűtési szezon
kezdetéig – mondta a Kormányinfón Gulyás Gergely
Miniszterelnökséget vezető
miniszter. Ez olcsóbb lesz,
mint ha a tüzépnél vásárolna valaki tűzifát, igaz, az
erdőgazdaságnál rönkfát
lehet majd kapni hatósági
áron, amit fel kell majd aprítani.

Bár a szakértők arra tippeltek, hogy a kormány dönt
az ársapkák megszüntetéséről, ez egyelőre nem történt
meg. Október 1-jéig tehát
biztosan marad a hatósági
áras üzemanyag, és egyes
élelmiszerek maximált ára
sem változik. A távfűtésért
sem kell többet fizetni ezen
a télen, legalábbis a lakosságnak, viszont minden
lakásban mérőórát kell felszerelni, ami legalább 130
ezer lakást érinthet és négyöt évig is eltarthat. A Szeged
Televízió Téma című műsorában az energetikai szakértő azt mondta, ha a gáz ára
felfelé száguld, akkor a távfűtés ára sem tartható sokáig. Balogh József elmondta,
a távfűtésnek nagyjából hetven százalékát földgázból
állítják elő Magyarországon
(Szegeden ez nagyjából az

energiamennyiség fele – a
szerk.), vagyis ha a gáz ára
megtízszereződött, a távhő
ára sem maradhat a régi a
gazdasági logika alapján.
Gulyás Gergely a Kormányinfón próbálta megmagyarázni, miért kapott a
lakosság egy része feltűnően magas rezsiszámlát a napokban. Szerinte ez a lakossági diktálásnál fordulhat
elő, mert az MVM ebben az
esetben úgynevezett jelleggörbe alapján számol, amit
az MVM nem kommunikált
megfelelően, és ezért a miniszter elnézést is kért. Erről az állami energiaholding
tájékoztató kampányt indít,
addig a cég honlapján elérhetők információk.
Az elszabadult energiaárak miatt az államnak és
az önkormányzatoknak is
spórolniuk kell; az állami
intézményekben vasszigor
lesz, maximum 18 fokos
hőmérséklet lehet majd télen. A közszolgálati dolgozók
szakszervezete szerint ez
azonban jogszerűtlen, a dolgozók számára 20-22 fokot
biztosítani kell.

24 éves csúcson az infláció
Minden élelmiszer ára az
egekben van Magyarországon. Egy év alatt legalább
harmincszázalékos élelmiszerár-emelkedés tapasztalható. Meddig drágulhatnak az élelmiszerek?

tosabb változás lesz, hogy költségvetésbe, de ha kivemegszűnhet a hiány. – Job- zetik az ársapkákat, akkor
ban megéri tartani ezeez tényleg nem valósulhat
ket a termékemeg.
ket,
sokkal
Az idei árinHa eltörlik az
dex tizenhájobb lesz az
élelmiszerekre
ellátás a kirom százalék
vonatkozó ársapsebb bolkörül
van,
kát,
akkor
még
ennek az is
Gazdaságkutató tokban is
növekedhet az
Zrt. vezérigazgató- – mondta a
az oka, hogy
infláció.
ja, Molnár László vezérigazgaidőben
késa Szeged Televízió tó, aki szerint
leltetve jelentkeznek
bizonyos
Téma című műsorában el- egyelőre még mamondta: ha eltörlik az élel- radnak az ársapkák.
áremelkedések. – Ebből
miszerekre vonatkozó árUgyanis be volt még az is következik, hogy jösapkát, akkor még növeked- tervezve egy néhány szá- vőre azért is lesz magas
het az infláció, de ami fon- zalékos nyugdíjemelés a az infláció, mert az áremeléseknek lesz egy áthúzódó hatása. Az infláció az
ársapkák eltörlése esetén
13–15 százalékos lenne,
2022. augusztusban a fogyasztói árak átlagosan 15,6
ezért is kérdéses, meglészázalékkal meghaladták az egy évvel korábbit – derül
pi-e a kormány – jegyezte
ki a KSH legfrissebb adataiból. Erre 1998 óta nem volt
meg Molnár László.
példa. Az élelmiszerek ára 30,9 százalékkal emelkeA hatósági árú üzemdett, ezen belül leginkább a margarin (66,9 százalék),
anyag lakossági kivezetése
a kenyér (64,3 százalék), a sajt (61 százalék), a szárazis árfelhajtó hatású lesz. A
tészta (57,9 százalék), a tejtermékek (54,7 százalék),
friss becslések szerint ez
a vaj és vajkrém (54,5 százalék), a péksütemények
további háromszázaléknyi
(45,4 százalék), a tojás (42 százalék), a rizs (40,9 száinflációt jelentene. A KSH a
zalék), a baromfihús és az édesipari lisztesáru (40,4
rezsicsökkentés csökkenszázalék) drágult. Átlag alatti mértékben, 13,9 százatését csak a szeptemberi
lékkal nőtt az idényáras élelmiszerek (burgonya, friss
inflációban számolja el, akzöldség, gyümölcs) ára – írja a KSH.
kor láthatjuk majd a valós
inflációt.

A
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Új raktárbázist épít
a Zoll-Platz Kft.
Óriási az igény a raktározási és a logisztikai szolgáltatások iránt

H

a minden a tervek
szerint halad, akkor jövő nyáron adják át a Zoll-Platz
Kft. új, közel 2800 négyzetméteres raktárát Szeged határában, a Sándorfalvi út
mellett – mondta el a projektindító eseményen a közel 130 munkavállalót foglalkoztató cég ügyvezetője,
Csonka Péter. A vámügyintézéssel és logisztikai szolgáltatással foglalkozó helyi cég
négy magánszemély tulajdonában áll, harminc éve alakult, és folyamatosan keresi
a több lábon állás lehetőségét. Ennek jegyében hoztak
létre és üzemeltetnek napelemparkot a Sándorfalvi út

Lakner Zoltán

Nagyobb baj,
erősebb befeszülés

M

Közel másfél milliárd forintért épít raktárbázist a szegedi Zoll-Platz Kft., amelyet
jövő év június második felében adnak át. Óriási az
igény Szegeden a raktározási és a logisztikai szolgáltatások iránt, ehhez a világjárvány is hozzájárult.

Önerőből, uniós támogatással és banki hitellel épül fel az új logisztikai bázis.
mellett, és ezért döntöttek
az elmúlt években úgy, hogy
új raktárbázist építenek.
Csonka Péter hangsúlyozta, mivel ők maguk nem
termelőcég, ezért bérlőknek
kínálják fel üzemeltetésre
az elkészülő ingatlant, náluk
jelentkezik majd újabb munkahelyteremtési igény. Az
ilyen jellegű beruházásokra

Napenergiával
Az új raktárbázist egy napenergiára épülő kiserőmű
látja el árammal, ez is a mostani építési munkák során
készül. Az erőmű teljesítménye nagyobb, mint amekkorát a hamarosan épülő raktár igényel, így egy újabb
raktár megépítésénél az energiatermelés és -ellátás
már megoldott lesz. A most induló kivitelezés szomszédságában található a Zoll-Platz Kft. napelemparkja,
amelyet 2017-ben és 2018-ban helyeztek üzembe, és
amely ezer háztartás éves áramigényét termeli meg.

kifejezetten nagy az igény;
Szeged viszonylag jó földrajzi helyzete – közel a román
és a szerb határ, Budapest
autópályán könnyen megközelíthető – mellett a raktárak iránti megnövekedett
igényt magyarázza, hogy a
világjárvány alatt a termelési
láncok közül sok felbomlott.
Ennek egyik következménye
lett, hogy sokszorosára nőtt
a raktározási igény, éppen
a termelés zavartalansága
miatt.
A Sándorfalvi úti terület
mellett szól, hogy közvetlen
közelében iparvágány található, ami önmagában is
óriási érték, és mellette azzá
teszi az is, hogy kevés az
ilyen szegedi ipari ingatlan.
Tervei megvalósításához
a Zoll-Platz Kft. 313 millió

forint vissza nem térítendő
uniós pályázati összeghez
jutott, ennek segítségével
építik meg a közel másfél
milliárd forintba kerülő raktárt. A saját erő mellett banki
hitellel hozzák tető alá a beruházást. Jelzi a cég hosszú
távú gondolkodását, hogy a
jövőre elkészülő ipari létesítmény mellé egy újabb, a
most készülőnél valamivel
kisebb alapterületű raktár
létesítését is tervezik.
Az elmúlt időszak építőipari áremelkedései drágították a beruházás költségeit, de nem sodorták
veszélybe – mondta a cégvezető. A raktár kivitelezésére kilenc építőipari cégtől
kértek árajánlatot, végül a
befutó a hódmezővásárhelyi
Szám-Adó Kft. lett.

A most induló beruházás jövő nyárra készül el, és már tervezik mellé a következő csarnokot – mondta Csonka Péter
ügyvezető igazgató. Fotók: Iványi Aurél
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ost lehet talán vége annak, hogy az Orbán-rendszert sokan a Kádár-korszakhoz hasonlítják.
Igaz, Kádár idején is eljött a boldogabb idők
alkonya. A nagyjából az 1960-as évek közepe
és az 1970-es évek közepe között tartó folyamatos növekedés és gyarapodás véget ért, felváltotta az elhúzódó agónia.
Akkor is volt energiakrízis, a rajtunk kívül eső okokból kirobbanó olajválság „begyűrűzött”, és ennek hatása, hasonlóan
a mostani időkhöz, egy elavult szerkezetű, a külső forrásoknak kiszolgáltatott magyar gazdaságot kólintott fejbe, de
alaposan.
Erre válaszul megkezdődött a megszorítások láncolata,
amelyet az 1979 nyarán bejelentett nagy áremelés vezetett
be, hogy aztán még sok további kövesse. Habár az 1980-as
évek közepén a kádári kurzus utolsó leheletével még gyorsítást rendelt el, ezzel csak a gazdasági katasztrófát és a politikai szétesést tudta siettetni, nem a talpra állást. Kádárnak
mindeközben esze ágában sem volt megosztani, pláne átadni a hatalmat, ahogyan pártfőtitkárutóda sem ebben gondolkodott, ám fokozatosan nyilvánvalóvá vált, hogy a gazdasági átalakítás szükségessége egyre inkább szétfeszegeti a
rendszer politikai kereteit is. A „liberalizálás”, a mindent irányító centrális akarat megfékezése a gazdaságban logikus
párhuzamban állt a politikai egyközpontúság lépésenkénti
felszámolásával. Évekbe telt, de a folyamatok így haladtak
előre a demokratikus rendszerváltásig.
A magyar társadalom gondolkodásmódja, beleértve a
politikacsinálás mikéntjét és az emberek vezetéshez való viszonyát, ma is sok-sok Kádár-kori vonást hordoz. Jó néhány
ilyen vonás eredete persze sokkal messzebbre nyúlik vissza,
legyen szó a mindig a hatalomtól várt megoldásról vagy az
állampolgárok kezdeményezéseinek és egymás iránti szolidaritásának gyengeségéről. Egyáltalán, arról, hogy a legtöbb
magyar, ha nem is szereti, de természetesnek veszi, hogy a
hatalom gyakorlói felette vannak, nem pedig vele szemmagasságban.
Az „összekacsintó” Kádár nagy találmánya az volt, hogy
elődeihez képest közelebb lépett az emberekhez, számos
külsőségben, apró szimbólumokkal hangsúlyozta közelségét a néphez, amelyből egykor valóban vétetett. Meg persze
az is fontos volt, hogy a kádári hatalom levegőhöz juttatta az
embereket a magánélet és bizonyos mértékig a megélhetés,
a második gazdaság terén.
Orbán idején ez a folyamat inkább ellentétes irányúnak
látszik. Az állam egyre több területen formál véleményt a
korábbi időszakhoz képest, egyre több területen avatkozik
be közvetlenül, a védelmezői szerepre és a nemzeti érdekre hivatkozva. Maga Orbán pedig, bár beállított képek és
videók sorával igyekszik bizonyítani, mennyire közvetlen
kapcsolatban van a népével, valójában éppen a vezetői
tekintély visszahozásával alkotott újat. Azt a beállítódást
használta ki és töltötte fel ismét tartalommal, hogy az emberek megszokták: vezetőjük felettük áll. Sokaknak van
szükségük egyszemélyi tekintélyre ebben a minden elemében bizonytalanná váló világban – és azt már csak kevesen gondolják át, hogy nincs semmi bizonytalanabb annál,
mint amikor egyetlen ember akaratának szolgáltatjuk ki
magunkat.
Mindebből szervesen következik az is, ahogyan az Orbán-rendszer reagál a mostani válságra. Az energiaválsággal, áremeléssel, megszorítással máris megvolnánk – kijelenthető, hogy lesz még rosszabb is –, ám ezt nem kíséri
politikai engedmény.
Sőt.
Orbán útja sokkal inkább az egyre szorosabb kontroll, az
egyre merevebb befeszülés lesz, mindaddig, amíg a rendszerét nem éri komolyan vehető intellektuális és politikai
kihívás.
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Csodás repülőnapok
Szeged egén
Repülőgépek, helikopterek, hőlégballonok, drónok szálltak

Folytatás az 1. oldalról
A Gripen ezer kilométeres sebességnél gyorsabban száguldott el alacsony repülésben a szegedi repülőtér közönsége előtt, majd 190-re lassított, aztán függőlegesen repült,
mint egy rakéta. A szeged.hu arról is beszámolt, hogy ennek
a Szentendrei Dávid százados vezette svéd gyártmányú vadászgépnek négy perc kell, hogy Szegedtől a Balatonig érjen, vagyis a kecskeméti bázistól a szegedi reptérig fel sem
gyorsult még igazán. A kilátogatók a hazai légierő legjobb
helikopterét is láthatták, az Airbus Helicopters H145M-esét,
melyről négy ejtőernyős katona, a világbajnok magyar ejtőernyős válogatott tagjai ugrottak ki ezerötszáz méter magasból. A repülős hétvégét szeptember 14. és 18. között a Bortér programjai követik a Dóm téren. Fotók: Szabó Luca

Várják
a rokkantsági ellátásban
részesülők jelentkezését

SZ

egeden
továbbra
is megőrizzük az
országban egyedülálló szociális támogatási rendszerünket. Az elmúlt napokban, immár negyedik éve, harminckétezer nyugdíjasnak elkezdtük postázni a város tízezer
forintos támogatását. Az idei
évben bővítettük is a támogatottak körét, most már nemcsak a nyugdíjasok és rokkantnyugdíjasok, de négyezer-ötszáz Szegeden élő,
rokkantsági ellátásban részesülő is megkapja ezt a támogatást – mondta Botka László polgármester az egyedülálló önkormányzati szociális
gondoskodásról a halfesztiválon megjelent időseknek.
Idén 4500 rokkantsági
ellátásban részesülő szegedi is kap egyszeri 10 ezer forintos támogatást az önkormányzattól, akiknek várják
a jelentkezését a városháza
ügyfélszolgálatán személyesen vagy elektronikus úton,
hogy az önkormányzat nyilvántartásba tudja venni
őket. Erre azért van szükség,

mert a város hiába kérte a
Nyugdíjfolyósító Intézettől
az elérhetőségüket, címüket, hogy levélben tudja őket
értesíteni, nem adták ki az

November
30-áig lehet
jelentkezni az ügyfélkapun keresztül
vagy személyesen
a polgármesteri
hivatalban.
adatokat. Az önkormányzat
a saját rendszerében eddig
ötszáz főt tudott beazonosítani, számukra már kipostázták a szükséges nyomtatványokat. Ezért kérik a
többi szegedi rokkantsági
ellátásban részesülőt, hogy
aki nem kapott ilyen értesítőt, jelentkezzen legkésőbb
november végéig az ügyfélkapun keresztül vagy személyesen, a polgármesteri
hivatal szürke épületének
ügyfélszolgálatán. A 10 ezer
forintos támogatást az elbírálás után napokon belül
kézhez kapják a jogosultak.

Babákat
és felnőtteket is
toboroz az Agóra

A

t a n é v ke z d é s s e l zetükben. A kiadvány nyomaz iskolákon kí- tatott formában és az Agóra
vül a szabadidős honlapján (agoraszeged.hu)
közösségek
is elérhető.
is
megkezdték
Az Agóra népmunkájukat. A
tánccsoportjába
A kiadvány
Szent-Györgyi
is toborozzák
nyomtatott
Albert Agóra
az érdeklődőformában és az
is készült az
ket elsősorban
Agóra honlapján
őszi időszakazért, mert a
is elérhető.
ra. A közössétöbb mint tíz
gekbe jelentkeéve működő csazőket várnak, akik
patban most több a
a tánccal, kézműveskedés- lány, mint a fiú, ez pedig
sel, filmmel, színjátszással, megnehezíti a koreográfujógával, tűzzománccal sze- sok dolgát. Simoncsics Pál
retnének foglalkozni heten- néptáncpedagógus a Szete egyszer-kétszer. A tipegő ged Televíziónak elmondta,
és ringató foglalkozásoktól az a célja, hogy a tudását úgy
elkezdve a rengeteg gyerek adja át, hogy a táncosok aztáncszakkörön keresztül a tán a saját szájuk íze szerint
felnőtt művészeti csoporto- használhassák a stílusokat,
kig a kínálat minden részlete mozdulatokat, és esetleg kémegtalálható a programfü- sőbb továbbadhassák.
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A tizenegyedik szegedi óvoda is
újjászületett
Hatvan százalékkal kevesebb energiát használnak fel ezután

Az óvodások rövid műsorral ünnepelték az újjászületett intézményt. Fotók: Iványi Aurél
Folytatás az 1. oldalról
Rövid műsorral ünnepelték meg a Tarjáni Óvodába
járó gyerekek, hogy egy év
után újra birtokba vehették óvodájukat, amely teljesen megújult. A panelházak
között megbújó, 1977-ben
épült, 104 férőhelyes intézmény már megérett a felújításra.
Csendesné Orsolya két
gyermeke is ide jár, nekik
az új játszóhely tetszik leginkább. – Megújult az udvar, a
gumibevonatú pálya sokkal
alkalmasabb sportolásra az
eddiginél. Bent egytől egyig
felújították a fürdőszobákat,

gyönyörűek, mindegyik kifogástalan – mondta a Szeged Televíziónak az anyuka.
Bagó Edina kislánya idén lett
nagycsoportos, nekik az tetszik elsősorban, hogy sokkal
komfortosabb lett az épület.
– Nagyon tetszik, minden
nagyon szuper, van sószoba,
klíma, teljesen el vagyunk
ájulva – értékelte a fejlesztést Bagó Edina.
A 392 millió forintos beruházás során az épületben
kicserélték, illetve felújították a burkolatokat, lecserélték a fűtésrendszert, felújították a vizesblokkokat, és
modernizálták a hőközpon-

– Nagyon szép lett – mondták a gyerekek az óvodájukról.

Az
energiatakarékos
tot és az elektromos hálóza- az épületnek az energiafelhasználása, sokan elfogad- működést segíti az is, hogy
tot.
– Ez a tizenegyedik felújí- nánk, hogyha ez otthon is az óvoda nemcsak belülről
tott óvoda négy év alatt, és így lehetne – fogalmazott újult meg, hanem kívülről
rövidesen elkészül a tizen- köszöntőjében Botka László. is, szigetelték, kicserélték a
kettedik is, a Gedói. Szeged
nyílászárókat, és felújították
a lapos tetőt, ahová napeleösszesen 3,8 milliárd forintot
fordított az óvodafelújítási
mes rendszert telepítetAz
tek. Agócsné Frányó
programra, ebből 3 milliárdot
energiatakaMárta óvodavezető
a Szegednek megítélt eurórékos működést segíti az
megköszönte
a
pai uniós támogatási keis, hogy az óvoda nemcsak
szülők
türelmét
retből, 800 millió forintot
belülről újult meg, hanem kípedig a város költségvevülről is, szigetelték, kicserél- és munkatársai
tése biztosított. A legfőbb
ték a nyílászárókat, és felújí- áldozatos munkáját. Az óvodáról
szempont itt is, mint az
tották a lapos tetőt, ahová
elmondta, minden
összes többi intézménynél
napelemes rendszert
az energiahatékonyság volt.
csoportszobába
új
telepítettek.
szekrények
kerültek,
Elértük azt, hogy 60 százalékkal lesz kevesebb ennek
körben mindenhol árnyéko-

lókkal látták el, hogy a forró
nyári napokat is kellemesen tölthessék a gyerekek.
Egy régi terasz helyére száz
négyzetméteres gumitéglás
pálya került, fölé pedig napvitorlákat erősítettek fel.
A körzet önkormányzati
képviselője, Mészáros Tamás is úgy látja, nagy előrelépés a 45 éves épület újjászületése, ahol tudja, ő is
segíti az óvoda működését.
Legutóbb a választókerületi
alapból eszközbeszerzésre
adott támogatást, de minden évben jut pénz játékok
vásárlására az összes csoportnak.

Nagy Sándor: A harmadik híd
a tervezőasztalon
Ha kicsivel is, de közelebb kerültünk a
harmadik híd megépítéséhez, igaz, egyelőre csak a tervezők egyeztettek. A megvalósításról még mindig nincs kormánydöntés.
– A tervezés a szegedi oldal levezetésének
megoldásával lépett jelentőset – mondta a
Szeged Televíziónak Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester. Sikerült olyan megoldást találni, ami minimalizálja azt a területet, amit csak kisajátítással lehet megszerezni. A kevéssé használt MÁV-ingatlanokra,
a Tisza pályaudvar területére kerülnének a
hídról a Tisza-partra levezető utak. Ez így is
érinti, de viszonylag kíméli az egyetem területét. Az ottani létesítményeknek új helyet
kell majd találni. De valóban, ez jelentős előrelépés a szegedi oldal tervezésének szempontjából.
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Mécsesek égtek a városháza előtt
II. Erzsébet királynő emlékére

Elhunyt II. Erzsébet királynő (képünkön), az Egyesült Királyság uralkodója. A királynőt életének 97., uralkodásának 71. esztendejében érte a halál nyári rezidenciáján,
a skóciai Balmoral kastélyában. Halálának pillanatától
elsőszülött fia, a 73 esztendős eddigi trónörökös, Károly
a brit uralkodó. Károly trónra lépése azt is jelenti, hogy
az új király idősebb fia, Vilmos cambridge-i herceg a trónörökös.
II. Erzsébet 1926. április 21én született York hercegének és hercegnéjének, a későbbi VI. György brit királynak és Erzsébet királynénak
elsőszülött gyermekeként.
II. Erzsébet királynő 1952.
február 6-án – édesapja,
VI. György király halála után
– lépett az Egyesült Királyság trónjára. Ő volt a negyvenedik angol-brit uralkodó
azóta, hogy Hódító Vilmost
1066 karácsonyán a londo-

ni Westminster apátságban
Anglia királyává koronázták,
de egyik elődjének sem adatott meg ilyen hosszú élet
és ennyi idő a trónon. Első
miniszterelnöke Sir Winston Churchill volt. Liz Truss
volt az utolsó az uralkodása
alatt, összesen tizenhat brit
miniszterelnökkel
„dolgozott” együtt.
II. Erzsébet királynő halálhírét az udvar közleménye
alapján, az előre kidolgozott

Emlékpont a városháza előtt. Fotó: Szabó Luca
protokollnak megfelelően a
Press Association közszolgálati brit hírügynökség tette közzé. Ezzel egy időben
a királynő személyi titkára
értesítette az uralkodó haláláról Liz Truss brit miniszterelnököt, a londoni külügyminisztérium pedig hivatalos
értesítést küldött a jórészt
egykori brit gyarmatok alkotta Nemzetközösség országai
közül annak a tizenötnek,
amelyeknek most is a mindenkori brit uralkodó az államfője. Ezek közé tartozik

Kanada, Ausztrália és ÚjZéland.
II. Erzsébet királynőtől a
halála esetére kidolgozott,
London Bridge művelet nevű
protokoll alapján szeptember 19-én vesznek végső
búcsút egykori angliai rezidenciáján, a London nyugati határában fekvő Windsor
kastélyban, ott, ahol néhai
édesapja és tavaly áprilisban, életének századik esztendejében elhunyt férje,
Fülöp edinburghi herceg is
nyugszik.

Az új brit király, a korábbi
walesi herceg – akinek a teljes neve Károly Fülöp Artúr

György – III. Károly néven lép
az Egyesült Királyság trónjára.

Szeged emlékezett
Az elhunyt II. Erzsébet királynőre emlékezhettek, róhatták le kegyeletüket a szegediek egy szál virággal,
gyertyával, mécsessel a múlt hét végén a városháza
előtt, az országzászlónál felállított emlékponton. A
megemlékezéssel Szeged testvérvárosa, Cambridge
polgárait biztosíthatták együttérzésükről, támogatásukról, szolidaritásukról a szegediek a gyászban, a
Szeged–Cambridge Baráti Kör szervezésében.

Botka László Szeged testvérvárosának,
Cambridge polgármesterének fejezte ki részvétét
II. Erzsébet halála miatt
Botka László Szeged testvérvárosának,
Cambridge polgármesterének fejezte ki
részvétét II. Erzsébet halála miatt. Mark
Ashtonnak küldött levelében Szeged polgármestere azt írta, II. Erzsébet reményt
és fényt hozott egy háború pusztította világban. És ezt a reményt testesítette meg
hosszú uralkodása során mindvégig. Botka
László hozzátette, Szegeden továbbvisszük
Erzsébet királynő örökségét, megvédjük
közös értékeinket, megerősítjük Szeged
és Cambridge jó barátságát, és együtt
küzdjük majd le a nehézségeket. Botka

László részvétet nyilvánító levelét változtatás nélkül közöljük.
Tisztelt Mark Ashton!
Tisztelt Polgármester Úr!
Mély megrendüléssel értesültünk Erzsébet
királynő haláláról. Városunk, a szegediek
nevében fogadja őszinte részvétemet. Szeged és Cambridge több mint negyven éve
testvérvárosai egymásnak, Európa két tudományos központja az otthonunk. Nagy
büszkeséggel emlékszem vissza rá, amikor

2013-ban átvehettem Cambridge díszpolgári címét, amit Szegednek adományozott.
Akkor is úgy éreztem és most is meggyőződésem, hogy értékeink közösek. Együtt
hiszünk a szabadságban, a békében, az
összefogásban, a tudásban és a tehetségben. A királynő hetven évig jelenítette meg
ezeket az értékeket nemcsak Nagy-Britanniában, hanem egész Európában és szerte
a világon. Reményt és fényt hozott egy háború pusztította világban. És ezt a reményt
testesítette meg hosszú uralkodása során
mindvégig. Most is háború és válság van,

a királynő halálával pedig súlyos, pótolhatatlan veszteség ért bennünket. De ígérem,
mi itt, Szegeden továbbvisszük Erzsébet királynő örökségét, megvédjük közös értékeinket, megerősítjük Szeged és Cambridge
jó barátságát, és együtt küzdjük majd le a
nehézségeket.
Isten nyugosztalja Erzsébet királynőt!
Baráti együttérzéssel Szeged városa nevében,
Botka László
polgármester
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Bizonytalan évad jön az elszabaduló
energiaárak miatt a szegedi színházban

A társulat.
A pandémiás lezárásoknál is nehezebb időszak köszönthet
a szegedi színházra a 2022/23-as évadban: az elszabaduló energiaárak miatt válságtervet készítettek, ami szerint
szükségessé válhat évad közben, hogy hétfőnként bezárják
a színházat. Elmarad néhány korábban tervezett bemutató
az elszálló energiaárak miatt.

újonnan meghirdetett koncertsorozat programjai is kivétel nélkül telt házzal futottak.
– Az ember közösségi

Színház társulata a nézőkkel alkot közösséget, és erre
az összetartozás-érzésre az
új évadban, amikor eddig
nem látott nehézségekkel
kell megküzdenie az intézménynek, hatalmas szükség
Meg kell
lesz – hangsúlyozta Barnák
– Minden tekintetben sike- ség kétharmada az ország
becsülnünk
László.
res évet zárt a Szegedi Sza- más vidékeiről érkezett
minden napot, amikor
A fenntartó önkorbadtéri Játékok: a nézőszám az előadásokra, 81
bejöhetünk dolgozni, azt
meghaladta a tervezettet, százalékuk kimondotmányzat
nevében
csinálhatjuk, amit szerecsaknem 65 ezren voltak kí- tan a szabadtéri miatt
Kovács Tamás alpoltünk. Örüljünk minden
gármester
mondott
váncsiak az előadásokra és jött Szegedre, és átegyes összefoköszönetet a színház
koncertekre – mondta Bar- lagosan két éjszakát
gódzkodásnak, mert most
dolgozóinak az átlagon
nák László főigazgató a Sze- töltöttek a városban.
nagyobb szükségünk
felüli teljesítményért, amit
gedi Nemzeti Színház évad- Emellett a közönség 27
van erre, mint eddig
a szabadtéri idején nyújtotnyitó társulati ülésén. Ez volt százaléka most először
bármikor.
tak.
az első teljes év, amikor a nézte meg a szabadtéri egyik
– Szeged színháza ma
Szegedi Nemzeti Színház kö- programját, ami több mint
telékében működött a Szege- 16 ezer új nézőt jelent. A leg- lény, önmagát a csoportjá- már országosan is elismert,
di Szabadtéri Játékok. A fő- népszerűbb produkciók idén hoz viszonyítva határozza unikum a hazai színházi életigazgató elmondta: a közön- is a musicalek voltak, de az meg. A Szegedi Nemzeti ben, mert itt biztosítva van a
művészi szabadság és függetlenség, a fenntartó pedig
biztosítja a szükséges támogatást – mondta az alpolgármester. Elhangzott: a telt
házas előadások és a magas
nézőszámok alátámasztják,
hogy a közönség részéről is
megvan az igény az összetartozásra. Ez most minden
eddiginél nagyobb jelentőséggel bír majd, az energetikai problémák, a gazdasági
válság okozta nehézségeket
ugyanis a színház, a művészet képes árnyékolni. Ezt
az igényt, illetve bizalmat
tükrözi, hogy a bérletérté– Soha ilyen nehéz év elé nem néztünk, mint most. Sötét fellegek gyülekeznek, mert
kesítés kezdete, augusztus
mindent elérő válság jön – mondta a szimfonikusok évadnyitóján Kozma József (fehér
közepe óta több mint 4300
öltönyben). A közgyűlés kulturális bizottságának elnöke szerint az ország és Szeged
felnőtt- és ifjúsági bérlet
is jelentős gazdasági kihívás előtt áll. Egyelőre a zenekart fenntartó önkormányzat
talált már gazdára. Kovács
sem látja, miből tudja kifizetni jövőre a sokszorosára drágult gáz- és a villanyszámlát.
Tamás arról is beszélt, hogy
– Állami segítség nélkül az önkormányzatok nem lesznek képesek maguk megoldani
az elszabadult energiaárak
ezt a helyzetet. A városnak fontos, hogy a zenekar továbbra is szabad és független
miatt minden önkormányzati
művészi munkát végezhessen, mert a nehéz időkben még nagyobb szükség van a
fenntartású intézményt megművészetekre – mondta Kozma.
vizsgálnak energetikai szemGyüdi Sándor igazgató (kék zakóban) elmondta: bíznak benne, hogy végigjátszhatják
pontból, és oda igyekeznek
a koncertévadot, és nem kell leállniuk az energiaválság miatt. A tervekben 12 bérleforrásokat átcsoportosítani,
tes koncert és négy zenés színházi előadás szerepel. A gyerekeknek szóló matinékat
ahol arra a legnagyobb szük– energiatakarékossági okokból – a színházból a Korzó Zeneházba teszik át. A zeneség van. A város a végsőkig
kar Szabó László kürtművészt választotta meg titkos szavazáson az Év művészének.
kitart a kulturális intézményeinek működtetése mel-

lett – hangsúlyozta Kovács
Tamás.
Barnák László főigazgató
elmondta: kidolgoztak egy
tervet, ami akkor lép életbe,
ha az intézmény már nem
tudja kigazdálkodni a rendes
működéséhez
szükséges,
drasztikusan megnövekedett
költségeket. A terv szerint
ilyen takarékossági intézkedés lehet, hogy hétfőnként

radjon. „Meg kell becsülnünk
minden napot, amikor bejöhetünk dolgozni, azt csinálhatjuk, amit szeretünk, amire
születtünk. Örüljünk minden
egyes
összefogódzkodásnak, mert most nagyobb
szükségünk van erre, mint
eddig bármikor” – fogalmazott Dinyés Dániel.
Kállai Ákos, a Kooperáló
Színházpedagógiai Alkotótér

Remélik, hogy nem kell leállniuk

Dinyés Dániel zenei vezető, Barnák László főigazgató és
Kovács Tamás alpolgármester a Szegedi Nemzeti Színház
évadnyitó társulati ülésén. Fotók: Szabó Luca
nem tartanak előadásokat,
nem nyit ki a színház és a
Reök-palota sem. Ahol csak
lehet, csökkentik a fűtés
hőmérsékletét, a jegyiroda
pedig csak keddtől péntekig üzemelne. Elhangzott: az
elszálló energiaárakkal járó
költségnövekedés nem teszi
lehetővé az összes eredetileg tervezett bemutató színpadra állítását. Ezért lekerül
a műsorról a Don Giovanni,
a Pomádé király új ruhája,
a Zdenec Adamec, valamint
megszűnnek a gyerekbérletek.
Dinyés Dániel zenei vezető azt hangsúlyozta, hogy
Szeged a vidéki operajátszás
utolsó végvára, hiszen amíg
a többi vidéki nagyvárosban
gyakorlatilag
összeomlani
látszik az operajátszás, Szegeden azért küzdenek minden erejükkel, hogy megma-

vezetője elmondta: az évadban új színjátszó csoportokat
indítanak diákoknak, illetve
önismereti műhelyt felnőtteknek, közösségi előadást
létrehozva.
Folytatódnak
a közösségépítő és előadás-feldolgozó
foglalkozások, illetve a korábbi három
mellé készül egy új tantermi
előadás is.
Új társulati tagokat is bemutattak az évadnyitón. Hét
új táncos érkezett a Szegedi
Kortárs Baletthez. A prózai tagozatból elszerződött
Medveczky Balázs, Rétfalvi
Tamás és Szaszák Zsolt, viszont a társulat új tagja lett
Ács Petra és Rédei Roland.
– Ha pulóverben kell próbálnunk, akkor is színházat
fogunk csinálni – jelentette
ki végül a főigazgató, Barnák
László.
Rafai Gábor
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Földön, vízen, levegőben
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Hogy mivel közlekedtünk régen?

SZ

inte ugyanazzal, mint most, csak kevésbé
korszerű járművekkel. Igaz, volt idő, amikor omnibusszal zötykölődtünk, mert Szegeden is ez volt az első tömegközlekedési
jármű. A tehetősebbeknek fiákerre is futotta. Majd a lóvasút után nem sokkal útnak indult az első villamos Szegeden.
Ennek száztizennégy éve. A tuja azóta is közkedvelt jármű a
szegediek körében. Hogy miért tuja? A városi legenda szerint régen a tujázás bliccelést jelentett. Ez akkor volt, amikor még kalauzos, csengetős villamosok jártak. Akkoriban
képtelenség volt bliccelni, hiszen kalauz ücsörgött a villamoson, ami csak akkor indult el, ha csengetett. Na, ekkor ugrottak fel sokan a villamos hátuljára (há-tujára…), az ütközőkre
vagy a kapaszkodókra, amit már a kalauz nem vett észre.
1955-ben jöttek a helyi járatos autóbuszok, 1979-ben pedig forgalomba állt az első trolibusz a városban. Talán nincs
is olyan szegedi, aki ne siklott volna már a Tiszán – hajóval,
csónakkal vagy kajakkal. És hát persze, ott van nekünk már
régóta a kerékpár és a roller is. Továbbra is hajtjuk az autónkat és a motorunkat. Utóbbiból az oldalkocsis ma már kuriózum. Szóval megyünk A pontból B pontba, mert közlekedni
muszáj. (Fotók: Fortepan és Szeged régi fotói)

Villamossal és autóval. Dugonics tér, 1978.

Repülővel. Szegedi Vidámpark, az 1960-as években.

Kerékpárral. Béke utca, 1937.

Hajóval, csónakkal, kajakkal. Tisza, 1969.

Motorral. Mars tér, 1976.

Trolibusszal. Csanádi utca, 1990.

Autóbusszal. Mars tér, 1967.

Fiákerrel. Vár utca, 1930.

Rollerrel és kerékpárral. Maros utca, 1959.

Olvasóink írták
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Postabontás

Nem lehet akadály a sárfolt
a menyasszonyi ruhán

J

obban szeretem a hol volt, hol nem volt kezdetű meséket, ahol az igazmondó legény elnyeri a szépséges királykisasszony kezét, levágva a gonosz sárkány mind a
hét fejét. Ma azonban olyan valósággal találkozunk a
válságok dúlta kicsiny hazánkban, amelyek egyáltalán nem
szórakoztatóak, mesének sem nevezhetők, s nemhogy fele
királyság nincs, de lassan semmit nem érő forintunk marad.
Ez van, mi akartuk negyedszerre is a kétharmadot, hogy
továbbra is megvezessenek, madárnak nézzenek minket.
Ilyen-olyan vészhelyzet van, tehát takarékoskodjunk, ne
égessük két végén a gyertyát, fűtsünk fával, keressünk jobban. Sajnos a Karmelitában vagy a kizsákmányolók házában
nincs tükör, hogy belenézzenek.
Megvesszük a 4iG társaságnak és a Corvinus Egyetemnek a Vodafone-t, mert az kiemelt stratégiai érdek. A telefontársaság vezérkara nem akart megválni a magyar üzletrészétől, de olyan extra árat kínáltunk, hogy bolondok lettek
volna nem eladni. Ez a gigaüzlet évek óta formálódott, a 4iG
felfalta az Antenna Hungáriát, amely az országos digitális
földfelszíni televíziós és analóg rádiós műsorterjesztés kizárólagos szolgáltatójaként megkerülhetetlen szereplője a telekommunikációs szektornak. Nem mellesleg 25 százalékos
tulajdonnal rendelkezik a magyarországi Telenorban is. A
kormány tavaly hozott már hasonló döntést egy 4iG-üzlettel
összefüggésben: akkor a DIGI Távközlési Kft. felvásárlását
minősítették nemzetstratégiai jelentőségűnek.
2021. június 15-én országszerte elég sokan részesültek
váratlan, korai ébresztésben. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a NAV Merkur Bevetési Egység, illetve a Terrorelhárítási
Központ munkatársai reggel 6 és 9 között 80 helyszínen,
250 emberrel végeztek rajtaütést. Hatalmas számlagyárat
lepleztek le kétéves megfigyelés után, amiben több állami,
illetve nagyon ismert magáncég is van. Ráadásul ezek akár
százmilliós tételeket is befogadtak, ilyen az Antenna Hungária, a T-Systems és a 4iG. A nagy lebukást nagy hallgatás követte, mint a végrehajtói kar vesztegetési botrányát.
Új magyar mondás szerint Polt Péter és Varga Judit malmai
lassan őrölnek. A Momentum elnöke és Hadházy képviselő
már az Európai Bizottságnál kérte a 4iG finanszírozásának
és státuszának kivizsgálását. Rengeteg kritikus infrastruktúra – műsorszórás, optikai hálózat, műholdas kommunikáció
– kerül ugyanis a vállalat kezébe, ami már nemcsak a piactorzítás kérdését veti fel, de azt is, miként lehet egy ekkora
magáncég monopolhelyzetének biztosítása „nemzetstratégiai érdek”.
A megalapozott gyanú, a sárfolt a menyasszonyi ruhán
nem lehet akadály, így az üres zsebű állam 715 milliárd forintért megvásárolja a Vodafone-t, ami a magyar leánycég
éves nyereségének 7,7-szerese. Létrejön egy szupercég,
aminek jogában áll olyan költségek elszámolása, amiről
Deutsch Tamás mobiladóterve nem is álmodhatott. Azt nem
tudtam megállapítani kristálygömbömből, hogy mikorra termeli ki a gigacég a vételárat. Annál inkább gyanús a dolog,
mert a vételárat hitelből fizetik ki, melynek kamata körülbelül 10 százalék. Szegény pedagógusaink bére ebből biztosan
nem termelődik ki.
Dr. Zsadányi Nagy Csaba

Tisztelt Olvasóink!
Szerkesztőségünk fenntartja a jogot arra, hogy az észrevételeket, olvasói leveleket rövidítve, szerkesztett
formában adja közre.
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Magára hagyva, tehetetlenül sodródik
az ország hajója a roppant jéghegy felé

A

kapkodó kormányzás kezd abszurd
komédiához hasonlítani. A sajtóban és
a közösségi médiában nyilatkozók számára szinte kötelező gyakorlattá vált, hogy beletörlik lábukat a parlamenti
ellenzékbe. Vagy talán éppen
az a baj, hogy kiderült: a mediatizált tömegtársadalmakban csak az elvtelen marketingjelszavakkal operáló politikának van esélye, s ehhez
nem programra van szükség, nem elkötelezett hívekre, nem is szakértelemre, hanem kizárólag befektetőkre,
pénzen vásárolt médiafelületre, itt megjelenő propagandára?
Orbán Viktor felmondta
azt a hallgatólagos társadalmi szerződést, amelyet a hatalma megtartása érdekében
kötött a választókkal. Aki átlépi az átlagfogyasztást, annak
növekedni fog a rezsije. A
szentencia tehát mostantól:
spóroljanak vagy keressenek
többet. Ezt mondta Orbán, aki
a maga cinikus módján tette
ki a pontot egy hosszú történet végére. A Fidesz választási kampánya világos volt: ha

rájuk szavaznak, a nemzetközi környezet hullámzó tengerén továbbra is biztos kézzel
kormányozzák az ország hajóját. Világosabban szólva: ha
az ellenzék nyer, megszorítás
lesz, és eltörölt rezsicsökkentés, de a Fidesz – így szólt a
választási ígéret – mindenkit
megvéd attól, hogy anyagi
helyzete romlásnak induljon.
Lesz munka és rögzített rezsiár. Na, ebből persze nem lett
semmi!
Milyen jól jönne most
az a tengernyi pénz, amit a
felelőtlen kormányzás értelmetlenül elszórt, vagy amit a
korrupciós felárral eltüntettek az utóbbi évtizedekben.
Azt gondolom, hogy társadalmunk még mindig nem sejti,
mi vár rá hónapokon belül,
hiszen már a palackos gázt is
elérte a rezsiemelés, de például az állami beruházások
leállításának hatásait is csak
később fogjuk érezni. Megélhetési válságként határozhatjuk meg a szemünk előtt
zajló folyamatot. Akár baljós
jelnek is tekinthetjük, ahogy a
kormány hatalma további bebetonozásával készül a nehéz
időkre.

A kormány tízmilliárdo- költött szavazatvásárlásra.
kat felemésztő propagan- Az üres kasszát adó- és redatevékenységgel igyekszik zsiemeléssel, az infláció
leplezni saját totális kudar- által tartalmazott 27 szácát és felelősségét. Miután a zalékos áfával töltené fel,
hatalom részéről semmi jele a lakosság kárára pótolva
olyan fordulataz általa keltett hiányt.
A
nak, amely
Az EU-tól is pénzt
az edremél, ám a jogszentencia
d i g i
állam és detehát mostantól:
alapmokrácia lespóroljanak vagy
e l építése és a
keressenek többet. Ezt
vek,
korrupció mimondta Orbán, aki a
dogatt
erre alig
maga cinikus módján
mák
van esélye.
tette ki a pontot egy
átgonAz Orbánhosszú történet
dolásákormány elmúlt
végére.
val új ala12 évének legnepokra helyezné a
hezebb időszakával néz
válságkezelést, az ország szembe: nemcsak az embehajója magára hagyva, tehe- rek százezreit érintő katát
tetlenül sodródik a roppant véreztették ki, de nagyrészt
jéghegy felé.
eltörölték a rezsicsökkenOrbán Viktor legalapve- tést is. Az utasok pedig nem
tőbb törekvése, hogy mindig is sejtik igazán a tengeren,
csak két alternatíva közül szemben az óriás jégheg�lehessen választani. Ezen gyel, hogy megmenekülhetdolgozik a propaganda, ezt nének, ha maguk vennék
kényszerítik ki a választási át az irányítást. Másra nem
szabályok, erre épül a cent- számíthatnak. Gyakran hárális erőtér koncepcióját fel- borog egy-egy társadalmi
váltó „ellenzékellenes” kor- csoport. Rengeteg az elégemányzás.
detlen ember, és a számuk
Mára eladósította az egyre gyarapodik.
országot, 1500 milliárdot
Kutnyik Pál

Köszönjük, miniszterelnök úr!

O

rbán Viktor, életében talán Persze, nem Szegedtől, hiszen a staelőször, végre hallgatott a tisztikák szerint miénk az ország egyik
szegediek kéréseire, amikor legbiztonságosabb városa, és nem is
úgy döntött, inkább otthon valamilyen fizikai fenyegetéstől tart,
marad, és nem keseríti meg százhat- hanem a szembesítéstől. Attól, hogy ott
vanezer ember péntek reggelét.
lesznek majd azok az emberek, akikA miniszterelnök nem lemondta, nek folyamatosan hazudott, amikor
hanem egyenesen letagadta a Sze- védelmet ígért a rezsi emelkedésétől,
gedre tervezett látogatását, amiről pár az áremelkedésektől, a létbizonytalannapja még papíralapú, pecsétes
ságtól. Valószínűleg látni sem
meghívókat küldtek szét.
bírja őket, ezért lett a nagy
Az
a
poliEzek után nem csoda,
kordonbontóból mára
tikus, aki csak
hogy sokan a szavanagy kordonépítő.
akkor
mer
beszédet
hihetőségét és a báDe a félelem
mondani a múzeum
torságát is kétségbe
mellett talán valavonják – Orbán fél előtt, ha előtte lezárják a
mi más is van enSzegedre jönni. Túlteljes rakpartot, a belvá- nek a kabarénak a
zásnak hangzik? Olhátterében, hiszen
ros nagyobb részét és
vassák el a tervezett
Magyarország
mimég a hidat is, az
útlezárások listáját!
niszterelnöke
lassan
retteg.
Az a politikus, aki csak
hat éve nem járt nálunk, a
akkor mer beszédet mondani
második legnagyobb vidéki váa múzeum előtt, ha előtte lezárják a rosban. Még a választási kampányban
teljes rakpartot, a belváros nagyobb ré- sem merészkedett Öttömösnél közeszét és még a hidat is, az retteg.
lebb, pedig a fél országot bejárta akkor,
Aki csak akkor mer kilépni az utcá- hogy sámlin állva szónokoljon a híveira, ha a TEK egy kilométeres sugarú nek. Nem jön ide szívesen, mert Szeged
körben mindent kiürít, az nagyon retteg. a NER antitézise, minden elemében

ellentétes Orbán rendszerével. Ennek
a közösségnek az alapvető értékei a
szabadság és a szolidaritás. Ő pedig az
ilyen közösségeket nem meglátogatni
szokta, hanem eltiporni és kifosztani. A
szegediektől pedig rendszeresen kosarat kap, idén áprilisban is ellene szavazott a választók nagy többsége.
Az utolsó csepp a pohárban az lehetett, amikor a miniszterelnöki látogatás
és az azzal járó példátlan mértékű lezárások hírére a szegediek egyértelművé
tették, nem látják szívesen Orbán Viktort a városban. Tömegesen kérték arra
a kormányfőt Facebook-hozzászólásokban, hogy ne jöjjön ide, és ne okozzon
közlekedési káoszt. Talán a miniszterelnöki stáb is olvasta ezeket, talán ennek is köze van ahhoz, hogy végül lemondta a szegedi programot. Sőt, mint
utóbb kiderült, az egészet áthelyeztette
Budapestre, ott tesznek majd esküt az
új határvadászok. Ismerjük el, most kivételesen jól döntött. Meghallgatta, mit
akarnak a szegediek, és ahhoz tartotta
magát. Köszönjük, hogy nem jön ide
hozzánk, miniszterelnök úr!
Nemes István

10

Sport
Sportmix

ELHUNYT GYENES J. ANDRÁS. Életének 75. évében
elhunyt Gyenes J. András,
a Népsport, majd Nemzeti
Sport egykori főszerkesztő-helyettese – tudatta a család a
Magyar Sportújságírók Szövetségével. Szegeden született, a budapesti Kölcsey Ferenc Gimnáziumban érettségizett, majd az ELTE Állam- és
Jogtudományi Karán tanult.
Újságíróként a Képes Újság
munkatársa (1969–1983),
majd a Népsport, a Nemzeti (nép)Sport, a Nemzeti
Sport főszerkesztő-helyettese, főmunkatársa, és a Képes
Nemzeti Sport főszerkesztője (1993–1999) volt. A sportnapilaptól való távozása után
a Nap TV szerkesztőjeként
(1999–2003) is dolgozott. Az
utóbbi időben az Aréna4 honlapjára írt, sokszor személyes
hangú, érdekes, futballtárgyú
anyagokat. Olyan könyveket
jegyzett, mint a Nyolcvan év,
nyolcvan örökrangadó (1983,
Nagy Bélával), a Mindhalálig a
kapuban – In memoriam Zsiborás Gábor (1994), vagy a
Fradi gyászinduló – Dalnoki
Jenő élete (2007). Négy labdarúgó-vb (1982–1994) és
három nyári olimpia (1972–
1980) tudósítója volt. A nyolcvanas években a Magyar Újságírók Országos Szövetsége sportújságíró-szakosztályának elnökségi tagjaként,
a Sajtó SK elnökeként tevékenykedett, a Magyar Olimpiai Bizottság tagjai közé is tartozott (1984–1988).
RAJT ZALAEGERSZEGEN.
Megvan a pontos menetrend: október 5-én, szerdán
18 órától, Zalaegerszegen
kezdi a bajnokságot a Naturtex-SZTE-Szedeák NB I A csoportos férfi kosárlabdacsapata. Az első hazai meccsüket október 9-én, vasárnap
18 órától a Kecskemét ellen
játsszák az újszegedi sportcsarnokban.
KÉT BRONZÉREM BUDAPESTRŐL. Erdélyi Blanka
(U13) és Kasa Zsombor (U15)
révén két bronzérmet nyertek az ATSK Szeged asztaliteniszezői a Budapesten megrendezett MOATSZ Kupán.
Negyeddöntőt játszott, azaz
egyetlen győzelemre volt az
éremtől Kasa Zsombor U19ben, Kókai Ákos U15-ben, illetve Hangai Flóra az U17-es
és Szögi Szonja az U13-as leány korcsoportban. A versenyzőket a Lele Viktor, Bácsi Bernát, Popovics János, Márki
Ernő alkotta edzői csapat készítette fel a versenyre.
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Sűrű hazai októberrel kezdik az NB I.-et
Elkészült a Vidux-Szegedi RSE programja az alapszakaszra
A Vidux-Szegedi RSE férfi
röplabdacsapata
óriási
harcot vívott tavasszal az
Extraligába jutásért, de egy
hajszállal lemaradt róla,
így a következő szezonban
is az NB I.-ben szerepel. A
jól megszokott ritmusban
alapszakasz, középszakasz
és rájátszás követi egymást
a meccsnaptárban. Az alapszakasz teljes menetrendje
el is készült.

tóber 29., 17.00: SZRSE–
TFSE, november 4., 19.30:
MEAFC–SZRSE, november
13., 17.00: SZRSE–Dunaújváros, november 20.,
15.00: GAMMA–SZRSE, december 4., 18.00: Szolnok–
SZRSE,
december
11.,
16.00: Dág–SZRSE, december 17., 18.00: TFSE–
SZRSE, január 15., 17.00:
SZRSE–MEAFC, január 22.,
17.30: Dunaújváros–SZRSE.

M

ég mielőtt sorolnánk az időpontokat és a párosításokat, nézzük a mezőnyt és a lebonyolítást. Összesen hat rivális vár
a szegediekre a férfi NB I. Ligában, új ellenfél lesz az Extraligából kieső Dunaújváros
és az NB II.-ből feljutó TFSE.
A bajnokság első helyezettje
játszhat majd a feljutásért,
ennek részeként a rájátszás
után oda-visszavágós osztályozó párharcot vív az Extraliga nyolcadik helyezettjével.
A bajnokság őszi nyitányán, október 1-jén a GAMMA ellen játszanak, amelynek csak a hivatalos neve új,
hiszen az eddig Rákosmente
néven szereplő egyesületről

Visszavonultak

A szegedi klubnál bíznak benne, idén is lesz minek örülni. Fotó: SZRSE
van szó. Ezzel a találkozóval
nem akármilyen sorozat veszi kezdetét, hiszen októberben a Vidux négy meccsen
lép pályára, és az összes
hazai derbi lesz. Háromszor

a Lila iskolában, október 22én, a Dág elleni rangadón
viszont a Pick Arénán belül,
a Ludányi Márton Sportcsarnokban lehet szurkolni a
csapatnak.

Az NB I. Liga alapszakaszának szegedi programja,
október 1., 17.00: SZRSE–
GAMMA, október 15., 17.00:
SZRSE–Szolnok,
október
22., 17.00: SZRSE–Dág, ok-

Az SZRSE férfi és női
csapatában is egy
röplabdázó zárta le
játékos-pályafutását:
a női NB II.-es együttestől Fürdök Nóra
köszönt el, a férfi NB
I.-es kerettől pedig
Váradi Zoltán. Fürdök
már el is költözött
párjához Pécsre, Váradi viszont utánpótlásedzőként marad a
klubnál, emellett több
ideje lesz családjára
és szoftverfejlesztői
munkájára.

Gőzerővel készülnek az Andersen Ligára Sportarc lett Jászapáti Petra
Egyre jobban megismeri a keretet az új szegedi vezetőedző

B

ár sorsolás és végleges csapatlista
még nem készült,
az biztos, hogy a
másodosztályú férfi jégkorong-bajnokság, azaz az Andersen Liga októberben elrajtol. A sorozatra intenzíven készül a Goodwill Pharma Szegedi Vízmű, ahol az
új edző, a szerb Zoran Jaramazovic egyre jobban megismeri a csapatot. A keret augusztusban két helyszínen
edzett: Szegeden a helyi játékosok, Budapesten pedig
a frissen igazolt, ott élő hokisok. Szeptembertől viszont
bekerültek a közös tréningek
is a programba.
– Szegedről utazunk
fel a helyi játékosokkal,
így logikus. Heti egy közös
edzést tervezünk, emellett minden játékos külön
is dolgozik, hogy a legjobb
formában legyen a bajnoki

rajtra. Izgalmas sorozatnak ígérkezik az Andersen
Liga, hiszen olyan fiatalokkal lesz tele, akik „harapni
fognak”, bizonyítani akarnak, bekerülni egy Erste Liga-csapat keretébe. Biztos,
hogy erősebb lesz, mint az

eddigi OB II., közel sem a
kiöregedett, levezető játékosok bajnoksága várható
– mondta a vezetőedző, aki
augusztus eleje óta dolgozik Szegeden, és az U16-os
csapat is az ő irányításával
készül.

Zoran Jaramazovic beilleszkedett Szegeden. Fotó: Annófotó – képek színesben

A

z Eötvös Loránd
Tudományegyetem
sportarca lett kiemelkedő sporteredményeiért a szegedi
Jászapáti Petra olimpiai
bronzérmes
rövidpályás
gyorskorcsolyázó, az ELTE
BTK germanisztika szakos
hallgatója.
Az intézmény rektori kabinetjében megtartott ünnepségen elhangzott, hogy
az ELTE az európai hagyományokra épülő minőségi
felsőoktatás és kutatás érdekeit szolgálja. Küldetése a
nemzeti és egyetemes kultúra és műveltség megőrzése
és gyarapítása. Az egyetem
vezetése segíti, támogatja
hallgatóit és munkatársait
az amatőr és a versenysport
területén. Az intézmény
2016 óta minden tanévben
az ELTE Sportarca elismerést adományoz egy olyan
ELTE-polgár számára, aki elkötelezetten végzett egyetemi tanulmányai vagy egyete-

mi munkája mellett hosszú
ideje kiemelkedő teljesítményt nyújt a versenysportban, ezáltal példaképként
szolgálhat egyetemi társai
számára. Az egyetem vezetésének döntése alapján a
2022–2023-as tanévben az
ELTE Sportarca kitüntetést
a szegedi Jászapáti Petra,
az ELTE BTK germanisztika
szakos hallgatója kapja, aki
a 2022-es téli olimpián a vegyes váltó tagjaként bronzérmes lett.
– Nagyon nagy megtiszteltetés számomra, hogy az
egyetem sportarca lehetek.
Érzem, hogy megbecsülnek
engem, és szeretnék megfelelni ennek az elismerésnek – mondta Jászapáti az
MTI-nek. Hozzátette, hogy
végzős hallgatóként a jövője
is foglalkoztatja, a fordítás
vagy a kommunikáció területén szeretné hasznosítani
német- és angolnyelv-tudását, illetve további nyelveket
is szeretne elsajátítani.

Tarkabarka

2022. szeptember 17., szombat

Anyakönyvi hírek
SZEGEDEN KÖTÖTTEK
HÁZASSÁGOT szeptember 3-án: Szabó Róbert
és Gregus Ingrid, Ábrahám Norbert és Kis-Prumik Nóra, Boros Tibor és
Minkó Andrea Éva, Herczeg
Tamás és Bálint Patrícia,
Nagyházi Márk és Kordik
Evelin, Bodó Tibor László
és Balogh Anikó, Kormányos Roland és Varga Nikolett, Dura László és Kis-Jakab Tímea, Bojtor
István János és Buri Anett.
SZEGEDEN SZÜLETTEK: Zelei Zoltánnak és Balázs Katalinnak 2022. 08. 23-án
Adél, Biró Diána Anettnek és Seres Tamásnak 2022. 08. 28-án Édua Zília, Bulik Atti-

Képviselői
fogadóóra

lának és Nagy Dorinának
2022. 08. 27-én Attila Levente, Kiss Balázsnak és
Plenter Erzsébetnek 2022.
08. 27-én Leonóra, Szabó
Attila Györgynek és Bánsági
Rebekának 2022. 08. 30án Noel, Nyári Ádámnak és
Pintér Zsófiának 2022. 08.
31-én Izabella, Bihari Martinnak és Bihari Nikolettnek
2022. 09. 02-án Dimitri,
Papp Jánosnak és Danyi Helgának 2022.
09. 06-án Hanna Helga, Káprai Ferencnek
és Ördög Zsanettnek 2022. 09. 06-án Gergő
nevű gyermeke született.
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Időjárás-előrejelzés Szegedre:
késő nyárias idő
Szeptember Szeptember Szeptember Szeptember Szeptember Szeptember Szeptember
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
szombat
vasárnap
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek

Eső,
szeles nap

Zápor

Erősen
felhős

Zápor

19/14
Hildegárd,
Zsófia

18/10
Diána

18/8
Dorián
Vilhelmina

18/7
Friderika

Közepesen Közepesen Gyengén
felhős
felhős
felhős
18/7
Máté,
Mirella

19/7
Móric

20/7
Lina,
Tekla

GRATULÁLUNK!

SZEPTEMBER 21., SZERDA
Hekáné Dr. Szondi Ildikó: 14.00 – 16.00 (A jelzett időponton belül elérhető a 30/963-8137 telefonszámon és
a szondi.ildiko@szeged.eu címen.)
SZEPTEMBER 24., SZOMBAT
Kothencz János: 10.00 – 12.00 (Csongor tér 12.)

Kiadó: Szeged Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala
6720 Szeged, Széchenyi tér 10.
A kiadásért és szerkesztésért felelős:
Szabó C. Szilárd
Nyomás: Mediaworks Zrt.

ISSN: 1589-4282
Hírek a városról, a polgármesterről:
www.szeged.hu, www.szegedvaros.hu;
a Facebookon:
www.facebook.com/drbotkalaszlo
E-mail-cím: szegeditukor@szegedvaros.hu

Szeretne 2 mozijegyet nyerni egy Ön által kiválasztott és a Belvárosi Moziban vetített filmre? Küldje be a Szegedi Tükörnek a skandináv rejtvény megfejtését, valamint a nevét és
elérhetőségét (lakcím, e-mail-cím, telefonszám) a szegeditukormegfejtes@szegedvaros.hu e-mail-címre, vagy dobja be a városháza portáján kihelyezett gyűjtőládába! Beküldési
határidő: szeptember 21. A nyerteseket e-mailben vagy telefonon értesítjük!
Kedves Játékosunk! A rejtvény megfejtésének beküldésével hozzájárul ahhoz, hogy a sorsoláshoz szükséges adatait szerkesztőségünk az Európai Parlament és a Tanács vonatkozó
adatkezelési rendeletének megfelelően kezelje és tárolja. Adatait legkésőbb három hónap múlva megsemmisítjük. Az előző számunkban megjelent rejtvény megfejtése: Évtizedekig kertmozi is volt az Újszegedi Szabadtéri Színpad. A nyertes: Miszlai Irén. Gratulálunk!
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Színes

2022. szeptember 17., szombat

Horoszkóp
KOS (III. 21–IV. 20.)
Talpraesettségének
köszönhetően sokan számítanak a segítségére, ami
azzal is jár, hogy több türelemre lesz szüksége, hogy
valóban felelősen adhasson
tanácsot másoknak.
BIKA (IV. 21–V. 20.)
Egy váratlan találkozás
kissé összezavarhatja megszokott mindennapjait, és ezen
keresztül nagy elhatározásra
juthat. Ezzel kapcsolatban kérje
ki egy olyan ember tanácsát,
akiben megbízik!
IKREK (V. 21–VI. 21.)
Tanulja meg a helyzeteket
jobban kezelni, ne azokon
a dolgokon rágódjon
napokig, amelyeken jobb volna
túllépni, és elereszteni őket.
Összpontosítson inkább azokra
a dolgokra, melyek örömet
szereznek önnek!
RÁK (VI. 22–VII. 22.)
Jól alakulnak a dolgai,
ezért úgy érzi, hogy nem
igazán akar semmin sem
változtatni. Azonban lelke
mélyén vágyik a változásra,
csak még nem tudja, hogy
milyen irányban induljon el, de
ne halogassa sokáig a döntést!
OROSZLÁN (VII. 23–
VIII. 22.) Sokszor válhat
idegessé, mert nem
minden dolga alakul úgy,
ahogyan eltervezte. Ilyen
esetekben jót tehet önnek,
ha őszintén kiönti a szívét
egy jóbarátjának, utána jobb
színben fogja látni a világot!
SZŰZ (VIII. 23–IX.
22.) Legutóbbi terveit
jobban is sikerült megvalósítania, mint gondolta,
és ez sok erőt adhat önnek
a folytatáshoz. Azonban legyen
még körültekintőbb, nehogy a
sikertől túlzottan elbizakodottá
váljon!
MÉRLEG (IX. 23–X.
22.)
Mindig
csak
az aktuális feladata
legyen az, amivel teljes
koncentrációval foglalkozik!
Ha így tesz, és nem hagyja, hogy
figyelme szétszórttá váljon,
sikerülhet előrelépnie hosszú
távú tervei megvalósításában.
SKORPIÓ
(X.
23–
XI. 21.) Fontos és
tanulságos leckét kaphat,
melynek segítségével eldöntheti a valódi fontossági sorrendet a tennivalói
között. Egy jól hangzó lehetőségért érdemes mindent,
amit elért, kockára tenni!
NYILAS (XI. 22–XII.
21.) Karrierje szempontjából sikerrel kecsegtető
ajánlatot kap, mielőtt
igent mondana rá, gondolja
át, és próbálja meg külső
szemlélőként mérlegelni, tényleg érdemes-e belevágnia.
BAK (XII. 22–I. 20.)
Egyes szituációkban a
kelleténél hamarabb veszíti el a türelmét, és ez
hátrányosan befolyásolhatja a
munkahelyi előmenetelét. Gyakorolja az önuralmat, hogy
a vágyott sikerek elérésére
esélye lehessen!
VÍZÖNTŐ (I. 21–II. 19.)
Kihívással felérő feladatot kap a munkahelyén,
amellyel ugyan elsőre
nehezen
boldogul,
de
aztán belejön, és hamarabb
is elkészülhet vele, mint
amire számított. Ez jogos
büszkeséggel töltheti el!
HALAK (II. 20–III. 20.)
Önmagát is meglepi, hogy
egy váratlan szituációban
milyen jól eligazodik, és
még másoknak is segíteni
tud.
Korábban
elvállalt
feladatai
miatt
vállaljon
felelősséget, csak így lehet
nyugodt a lelkiismerete!

Szeged régen

AZ 1950-BEN KÉSZÜLT KÉPÜNKÖN AZ SZVSE-PÁLYÁN MÉRTÉK
ÖSSZE GYORSASÁGUKAT ÉS ÜGYESSÉGÜKET A „FŐURAK”. A pincéreknek egy üveg vizet és egy poharat kellett a tálcán platófogással vinniük
egy kilométeres távon, munkaruhában. Magyarországon már a harmincas
években rendeztek ilyen látványos ügyességi versenyeket a pincéreknek.
A Filmhíradó korabeli tudósítása szerint a negyvenes évek végén Buda-

pesten egy tálcával, rajta egy pohár feketével futottak a „főurak” három
és fél kilométert. Szintén a negyvenes évek végén számolt be arról a sajtó,
hogy az országos pincér ügyességi versenyen nagyon jól szerepeltek a szegediek: a legjobb vidéki pincér díját ugyanis Minik József, a leggyorsabb
50 éven felüli pincér díját pedig Minik Imre nyerte meg. A fotó forrása: Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum/Liebmann Béla

Gárdonyi párbaja, Bereményi kalapja
ORGONAHANGVERSENY
Időpont: szeptember 20.,
kedd, 18 óra
Helyszín: új zsinagóga
Csanádi László ad orgonakoncertet az őszi zsidó kulturális fesztiválon.
NAGY ZENÉSZEK, NAGY
SZERELMEK
Időpont: szeptember 21.,
szerda, 19 óra
Helyszín: IH Rendezvényközpont
A legvonzóbb nők és férfiak,
akikbe a legnagyobb zeneszerzők beleszerettek. Bősze
Ádám zenetörténész ezúttal
Beethoven magánéletéről
mesél.
SZEGEDTŐL
JERUZSÁLEMIG
Időpont: szeptember 22.,
csütörtök, 16.30 óra
Helyszín: Szegedi Zsidó Hitközség székháza
Bemutatják Ábrahám Vera
Szegedtől Jeruzsálemig – A

friss szemmel tekintenek a
reneszánsz óriásra, aki rövid
karrierje során olyan mértékben alakította a nyugati civilizációt, ahogy előtte és utána sem sokan. (Fotó balra)

Löw-könyvtár története című
könyvét az őszi zsidó kulturális fesztiválon.
SZEGEDI SZÁLLÁSTÖRTÉNET
Időpont: szeptember 24.,
szombat, 10 óra
Találkozó: Tourinform-irodánál
Miről nevezték el a Feketesas utcát? Miért szerették
az írók az Európa Szállót?
Hol párbajozott Gárdonyi
Géza? Melyik volt a legelőkelőbb szálloda Szegeden
a XX. században? Akitől választ kapnak: Hódi Nóra ide-

genvezető. A kétórás séta regisztrációhoz kötött és részvételi díjas. Tourinform-iroda,
Széchenyi tér 12.; telefon:
+36-62/488-690, 488-699;
e-mail: szeged@tourinform.
hu.
A FÉLREISMERT RAFFAELLO
Időpont: szeptember 25.,
vasárnap, 16 óra
Helyszín: Belvárosi Mozi
Raffaello halálának 500. évfordulójára emlékezve a valaha volt legjelentősebb tárlatot rendezték meg Rómában. A dokumentumfilmben

BEREMÉNYI KALAPJA
Időpont: szeptember 26.,
hétfő, 18 óra
Helyszín: Belvárosi Mozi
Bereményi Géza író, színpadi szerző és rendező (ké-

pünkön) egyedülálló alakja a
magyar kultúrának. Ebben a
rendhagyó, beszélgetős portréfilmben Tóth Barnabás kérdezi és kíséri végig. Beszélgetőtársát Bereményi, mint
fiatal rendező kollégát, és
mint egykori gyerekszínészét
avatja be a titkaiba. A vetítés
után Tóth Barnabással, Papp
Gábor Zsigmond rendezővel
és Járai Márk zeneszerzővel
találkozhat a közönség.

Szeged MJV Polgármesteri Hivatala aktuális álláspályázatai:
ENERGETIKAI ÜGYINTÉZŐ, KÖZÚTKEZELÉSI ÜGYINTÉZŐ,
BELSŐ ELLENŐR, TAKARÍTÓ.
Részletek a www.szegedvaros.hu/karrier oldalon.

